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Blomsterne her er JULEROSER. Det er en meget mærkelig plante, som står i blomst 
hele vinteren igennem, selvom der er frostgrader og den undertiden er dækket med 
sne. Nå - men vi andre er forhåbentlig også kommet vel gennem vinteren og er klar 
til forårets aktiviteter på badmintonbanerne.  

 

Dette nummer indeholder vigtig  

information for alle medlemmer ! 
 

Læs ”Formanden har ordet” 

og vejledningen på side 13   
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MINIton ton ton ton i HB2000 

 -badminton på en ny og sjov måde 
 
 
MINIton er et nyt, spændende tiltag i HB2000 – et tilbud til alle børn i alderen 3-5 år, 
som gerne vil 
lære at spille badminton. 
 
� MINIton giver børnene gode og sjove oplevelser 
� MINIton er med til at forbedre motorikken 
� MINIton er en blanding af leg og træning 
� MINIton er for både børn og forældre 

 
Til forskel fra et almindeligt hold er det i MINIton et krav, at barnet skal have en 
voksen med til træning. 
De voksne er aktive sammen med børnene og hjælper med at igangsætte øvelser på 
banerne. 
 
Som forælder behøver du ingen badmintonmæssige færdigheder – men du er uund-
værlig som hjælper. 
 

MINIton ton ton ton foregår i Præstemosehallen om søndagen fra 

kl. 08.30-09.30 
Vær med fra start når vi begynder d. 7.april 2013 og 
fortsætter frem til den 23.juni 2013. 
 
Du kan låne ketsjer i klubben, men husk idrætstøj og indendørs sko – med lyse såler. 
 
Kom og prøv – den første gang er gratis. 
Indmeldelse koster kr.200 for hele perioden (kun barnet, den voksne er gratis) 
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Klubben 
 
Kontoret: 
 
Præstemosehallen 
Præstemosen 209 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.. 36 78 80 19 
E-post: HB2000@HB2000.dk 
 
 
Kontortid: tirsdag 18.30—19.30 
På kontoret: Anette Ridal 
 
Der er kun fast telefonbetjening i 
kontortiden. 
 
Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling, 
adresseændring m.m. bedes 
rettet til kontoret eller på e-mail.  
Udmeldelse skal ske skriftligt ! 
 
 
 
 
 
Klubbens øvrige kontaktpersoner: 
se næste side 

Hvidovre Badminton - HB 2000 

 
HB 2000 Posten 
 
Redaktion: 
 
Poul Petersen (ansv.) 
Strøbyholm 34 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.: 36 78 74 58 
E-post: posp@email.dk 
 
 
Stof til bladet bedes leveret i elek-
tronisk form. 
Formatet helst som ”Word” A-5 
uden specielle formateringer.. 
 
Billedfiler bedes sendt separat 
og ikke indsat i dokumenter. 
 
Deadline for næste nummer: 
1. juni 2013 
 
 
 
 
Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 
           Hvidovre 
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 Klubbens kontaktpersoner: 

Bestyrelsen: 
 
Formand: 
John Berling                  36 49 19 81 
 
 
Næstformand: 
Ole Høg Perregaard      21 71 83 85 
 
 
Sekretær: 
Ulla Grøn                43 62 50 26 
 
 
Kasserer: 
Jeanette Ingerslev         36 47 33 24 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Anette Ridal                  24 63 25 87 
                          ridal@webspeed.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Leif Magnussen            36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Maja Pedersen              50 50 41 08 
                    maja.pedersen@sol.dk         
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Helene Jensen               51 91 95 09 
         htorsvadjensen@hotmail.com 
 
 

Udvalg m.m.: 
 
Ungdom: 
Helene Jensen               51 91 95 09 
         htorsvadjensen@hotmail.com 
 

Seniorer: 
Maja Pedersen               50 50 41 08 
                     maja.pedersen@sol.dk         
 

Motionister: 
Anette Ridal                  24 63 25 87 
                          ridal@webspeed.dk 
 

Veteraner: 
Leif Magnussen      36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
Peter Pedersen               36 49 16 96  
 

Booking: 
Ove Rasmussen            36 49 75 45 
 
Banefordeling: 
Kontoret og udvalgsformændene           

Klubbens hjemmeside: 

www.HB2000.dk 
Web-master:                                                 

 

 John Berling                36491981 
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FORMANDEN HAR ORDET 
 
NU har vi brug for HJÆLP fra jer ALLE !  
 
Som nævnt i november udgaven af HB2000 Posten, så var vi i gang med at 
implementere en ny hjemmeside, som samtidig indeholder klubbens admini-
stration. Ting tager tid, men vi er nu klar til at starte officielt.  
 
Jeg skal derfor nu bede ALLE medlemmer om at oprette deres profil (og/eller 
jeres barns profil) på hjemmesiden samt booke de baner/hold, som det enkel-
te medlem allerede har på nuværende tidspunkt. Der vil være en separat vej-
ledning for klubbens medlemmer, andet sted i bladet samt på hjemmesiden 
(stadig www.HB2000.dk). 
 
Det er meget vigtigt, at I opretter jer snarest muligt (og senest 19. april 2013), 
idet alle andre kan booke baner, når først siden frigives. For at give os mindst 
mulig administration er det derfor vigtigt, at klubbens eksisterende medlem-
mer bliver oprettet så hurtigt som muligt. Hvis du først oprettes efter 19. april 
2013, kan du/I risikere, at du/I ikke længere kan få den samme banetid i den 
kommende sæson.  
Bestyrelsen, trænere og holdledere har allerede oprettet deres profil, men de 
skal alle gå ind og booke, deres evt. spilletider.  
Alle vil i forbindelse bookningen blive opkrævet 1. kr. via Dankort (for hver 
enkelt engagement) og du vil så først igen blive opkrævet næste spillesæsons 
medlemskab den 1. september 2013. Inden træk for næste sæson, vil du blive 
adviseret på mail eller med en SMS og kan foretage en evt. udmelding online 
inden opkrævning.  
 
Som tidligere nævnt, så er HB2000 tilknyttet QuickPay, som er godkendt af 
NETS (tidl. Betalingsservice (BS)). Såvel Dankort betalinger som kortdata er 
krypterede og der er ingen andre end den enkelte kortejer, der har adgang til 
sine egne oplysninger. Betalingsformen er et anliggende mellem HB2000 og 
det enkelte medlem, hvorfor HB2000 (kassereren) kan tilbageføre penge di-
rekte til dit Dankort. Det vil give en meget enklere, hurtigere og sikrere admi-
nistration for alle parter. I er selvfølgelig også stadig sikret af bankernes 
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garantiordning. Ved hver indbetaling vil du modtage en kvittering på din 
mailadresse. 
Hvis du af den ene eller anden grund ikke har et Dankort, så bedes du rette 
henvendelse til kassereren (via mail til HB2000@HB2000.dk) for at aftale 
anden betalingsform. Du skal stadig oprette din profil og booke dine engage-
menter. Firmaordninger bør altid rette henvendelse til banefordeleren. 
 
Alle betalinger vil fremover ske online. Dvs., at betaling for deltagelse i klub-
mesterskaber, fester m.m. vil ske online i forbindelse med tilmelding til den 
enkelte aktivitet/event. Ligeledes vil bestilling og ”køb” af adgangskort, tøj 
m.m. komme til at foregå online. Hvis du ikke selv har online adgang og/eller 
ønsker hjælp til dette, så kan online betalinger ske fra klubbens kontor. Kon-
toret vil foruden om tirsdagen være åbent i hele uge 16 under klubmesterska-
berne (hverdage fra 18-20.00) for at hjælpe med evt. problemer vedr. banere-
gistrering og onlinebetaling. 
 
Hjemmesiden er blevet meget mere informativ. Kalenderdelen giver løbende 
og detaljerede informationer om aktiviteter og kampe, og lukkedage fremgår 
af eget menupunkt. I vil kunne se hvilke banetider, der evt. er ledige, hvilke 
trænere og holdledere, der er ansvarlige for de enkelte hold og ellers er der 
alle de tidligere muligheder, men på en mere tilgængelig måde. 
Der mangler stadig at blive oprettet kampstatistik, og har I andre forslag til 
noget nyt eller evt. forbedringer, så er I mere end velkomne til at fremkomme 
med disse. 
Måske mangler netop du en eller anden information. Vi har i det nye system 
mulighed for at advisere holdspillere om kampe, de skal deltage i. Dette gø-
res via SMS og/eller mail (dette styres af holdlederne) og vi kan indkalde til 
forskellige møder m.m. på samme måde. Bestyrelsen og de enkelte spilleud-
valg kan have referater, håndbøger m.v. liggende til fælles brug online. Desu-
den vil spillernes mødefrekvens fremover blive registreret i systemet. 
Billeder uploadet i galleriet kan desværre pt. ikke kun gøres tilgængelige for 
medlemmer, men det håber vi på at kunne få ændret, så vi ikke behøver, at 
skulle være alt for kritiske. 
 
 
LIDT MERE GENERELT 
 
Der har i en periode igen været problemer med vandtemperaturen i badet. Det 
skulle være lavet, men vi har desværre periodevis problemer med fyret. I be-
des venligst sige til (fx mail), hvis I konstaterer uregelmæssigheder. 
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Vi forsøger i øjeblikket på at få opsat ringtryk med kamera og mikrofon ved 
indgangsdøren, som kan blive betjent både fra hallen og fra cafeen, men vi 
afventer et tilbud på dette. Da det er indgriben i bygningen, så skal det opsæt-
tes og betales af kommunen. 
 
Jeg vil hermed ønske jer alle et godt forår og på forhånd tak for hjælpen med 
implementeringen af HB2000’s nye system. 
 
HUSK at tilmelde jer til klubmesterskaberne.  
 
John Berling 

 
 

 

 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
  

  I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til - 
 

    ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
  

tirsdag den 14.maj kl. 19.00 i ”Caféen”, Præstemosehallen. 
  
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
  
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse. 
 
Detaljeret dagsorden vil blive fremlagt i hallen. 
  
 
P.b.v. 
John Berling (formand)  
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Husk at melde jer til Klubmesterskaberne    
-nu kan det gøres på hjemmesiden 
 

Klubmesterskaberne for Seniorer ligger nu under menuen EVENT på 
hjemmesiden, således at der er mulighed for online tilmelding. Tilmel-
ding kan dog i år, også finde sted ved at skrive sig i mappen i klublo-
kalet. 
 

Andre muligheder på hjemmesiden  
 

Det er ligeledes muligt at bestille (købe) adgangskort og badminton-
bolde online under menuen Shop. 
 
 
 
 

 

Husk årets klubfest ! 
 
Festen afholdes lørdag den 25. maj, kl. 18 i Lille 
Frihedens Selskabslokaler. 
 
Og husk: Festen er for alle medlemmer af  
HB 2000 over 16 år. 
 
Nærmere oplysninger bliver opslået i hallen, 
men reserver dagen allerede nu ! 
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KonkurrencenKonkurrencenKonkurrencenKonkurrencen    
 
I sidste nummer var det et spørgsmål om håndtryk. Det rigtige antal er 
231. 
Blandt de rigtige svar er udtrukket Henrik Schultz, som får sin gevinst 
én af dagene. 
Denne gang skal der findes fem fejl (eller mangler) på billedet til højre. 
Sæt en ring om tingene på billedet herunder og aflever løsningen til 
redaktøren, Cafeen, kontoret eller i klubbens postkasse inden 1. maj. 
Vi trækker, som sædvanlig, en vinder mellem de rigtige besvarelser.  
 

Navn:_________________________________________________ 
 
 
Adresse _______________________________________________ 
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Klubkalender 
28. marts til 1. april Påskelukket, begge dage incl. 
15. til 19. april   Klubmesterskaber for seniorer m.m. *) 
    tilmelding, læs side 12 
20. og  21. april   Klubmesterskaber for ungdommen 
    se side 8 
26. april   Store Bededag 
9. maj   Kr. Himmelfartsdag 
14. maj kl. 19.00   Generalforsamling 
    se side 7 
19. og 20. maj  Pinselukket     
25. maj, kl. 18.00  Klubfest i Lille Friheden 
    Nærmere bliver bekendtgjort v. opslag 
 
Sommerlukning fra 29. juni til 4. august, begge dage incl.  
 
*) Hallen er lukket for timespil på disse dage 
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Få økonomisk hjælp til at dit barn kan dyrke idræt. 

 
Alle børn fortjener at få mulighed for at dyrke idræt og være med i det 
sociale fællesskab i foreningerne. 
 
Projektet  IDRÆT FOR ALLE BØRN 
- hjælper børn af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke 
idræt. Det er et samarbejde mellem P&G, DIF og Føtex. 
 
Såfremt I kender nogle børn, der på denne måde er dårligt stillet , men 
gerne vil spille badminton, så kan barnets forældre blot rette henven-
delse til HB2000. Ansøgning om at komme i betragtning til hjælp, skal 
gå igennem en klub, som er medlem af DIF. 
I kan læse nærmere herom på www.alleboern.dif.dk eller face-
book.com/idraetforalleboern . 
 
                       ______________________________ 
 
 
Herfra, og de næste 6 sider, følger så en illustreret anvisning på 
hvordan du opretter din profil og booker det hold eller de baner, 
som du, i øjeblikket, spiller på. 
Det er meget vigtigt at du får booket inden systemet åbnes for alle, 
da du ellers kan risikere, at andre ser banen som ledig. 
Det koster dig en krone, men så er du også sikret din bane. 
Gå roligt i gang. Det ser kompliceret ud, men det er pærelet ! 
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 Vejledning i førstegangs-oprettelse af profil og booking af 
hold / bane 
Åbn hjemmesiden HB2000.dk   (billederne er beskåret lidt af pladshensyn) 

Er du holdspiller, klikker du på Holdtilmelding, og går til fig. 2. Spiller du 
på motionistbane/timebane, klikker du på Holdoversigt og går til Fig. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg det 
HOLD du 
allerede 
spiller på. 
F.eks. 
seiortræ-
ning man-
dag.  

 Fig.1 

Fig.2 
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Her vælger man ved at trykke på prisen. I dette tilfælde vælges A eller 
B træningen. 

Da du endnu ikke har oprettet din profil, skal du nu trykke på Opret profil.  

Fig. 3 

Fig. 4 
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Opret din profil og tryk Opret Profil (husk nøjagtig adresse). Herefter frem-
kommer følgende billede med dit navn nederst til venstre. Læs betingelserne 
og klik på accepter betingelser. Tryk BETAL 

Fig. 5 

Fig. 6 
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Du vil nu blive opkrævet 1 kr. Tryk på gå til betaling. 

Udfyld med kortoplysninger og gennemfør betaling. Herefter vil betalingsop-
lysninger fremkomme og kvittering blive tilsendt din mailkonto. 

Fig. 7 

Fig. 8 
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For MOTIONISTBANER (timebaner):  
Du har klikket på HOLDOVERSIGT på forsiden. 
 

 
Find den bane/det hold du spiller på. F.eks. T46 – tirsdag 17-1800, og klik på 
prisen. Hvis banen har dobbelt pris, skyldes det at den allerede er oprettet 
som singlebane.  
 
 
OBS ! Hvis du fremover skulle ønske at spille single på en doublebane, skal 
du rette henvendelse til banefordeleren først. 

Fig. 9 
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Da du endnu ikke har oprettet din profil, skal du nu trykke på Opret profil.  

Følg derefter proceduren fra Fig. 5.   
 
Såfremt du har flere hold/baner vælges det næste hold/bane du spiller på. Nu 
er profilen jo allerede er oprettet, så man logge bare på, og fortsætter fra Fig. 
6. (første gang, der betales kontingent, bliver man automatisk logget af, og 
må logge på igen hvis man skal vælge yderligere hold/bane). 
Så længe betalingen ikke er gennemført, er banen/holdet ikke booket og for-
løbet kan afbrydes. Såfremt du skulle få lavet en fejl, så kan du blot sende en 
mail til banefordeleren eller HB2000, der kan hjælpe med at rette fejlen. 
 

Der er ingen grund til bekymring, hvis der skulle være lavet en fejl. Husk at 
du er medlem af en forening - HB2000 i Hvidovre - og at vi ikke er en forret-
ning uden telefonnummer og adresse med skattely på en eller anden syd-
havsø. 

Fig. 10 
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Veteranbryllup 
 

Den 12-12-12 var jo en særlig dag med mange bryllupper, alene i Kø-

benhavn blev omkring 200 par viet på Københavns Rådhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt dem var Jan Eilersen og Lizzie Broz fra vores veteranafdeling, 

som endelig fik sagt ja til hinanden. Vi siger tillykke og ønsker et langt 

og lykkeligt liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så vandt Tine Baun All England for 
tredje gang. Sikken en præstation.  
 
Nogen mener at der opstår et tomrum, 
nu da Tine stopper sin flotte karriere. 
 
Kunne HB 2000 måske med tiden leve-
re stof til at udfylde dette tomrum ? 



20 

  

B
A

G
S

ID
E

N
  

 
 
Det var så første nummer af HB 2000 Posten i 2013. 
Et lidt specielt nummer, da en stor del af bladet består af  vej-
ledning i oprettelse i vort nye system, der indeholder medlem-
mer, baner– og holdoversigt, betaling og meget mere. 
Systemet er opbygget med basis i klubbens nye hjemmeside, 
som indeholder et væld af informationer. 
Som det er nævnt flere gange, må alle medlemmer snarest op-
rette sig i det nye system, og booke sig på nuværende hold eller 
bane. Grunden er at det ikke har været muligt at overføre data 
fra det tidligere system, da det er lukket ned. Men så er der jo 
den sidegevinst, at vi får medlemmernes data ført ajour. 
 
Hvis I møder medspillere eller andre medlemmer, som ikke er 
opmærksomme på dette forhold , så gør I  klubben en tjeneste 
ved at prikke lidt til dem !  

 
Godt forår til alle ! 


